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Европейски регламент 2016 / 679 и Закона за защита на личните данни -  давам своето 
разрешение за обработването на личните ми данни.

Пол Мъж | Дата на раящане | Националност Българин

ТРУДОВ СТАЖ

. 2013- 2018г.

Вид на дейността или 
изпълняваната 

дейност

Основни приоритети и 
отговорности

.  2012-201 Зг.
Вид на дейността или 

изпълняваната 
дейност 

Основни приоритети и 
отговорности

.  2011-2012г.
Вид на дейността или 

изпълняваната 
дейност 

Основни приоритети и 
отговорности

.  12.2010 -  04.2011г.

.  2008 -  201 Ог.

Вид на дейността или 
изпълняваната 

дейност 
Основни приоритети и 

отговорности

л

Главен специалист, Военен клуб -  Велико Търново
Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“ София

Административно обслужване и стопанско управление, управител хотел и МОЛ на обект в 
предоставянето на социални, културни, експертни функции и услуги за структурите на пряко 
подчинение на министерството на отбраната и Българската армия в прилагане на 
нормативните документи за развитие на обществения ресурс.

Координира, контролира и администрира изпълнението на обществените договори свързани с 
информационната политика на министерството на отбраната и основните дейности с 
функционирането на социалните ангажименти изпълнявани от Агенцията.

Психолог -  Ресурсен център Велико Търново, МОН.
Подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни 
потребности. Умение да се ползват утвърдените нормативни програми за деца и ученици с 
когнитивни и емоционални обучителни затруднения.
Участие в екип по работа със Скрининг тест за оценка на развитието на 3-гсдишните деца -  
двигателно, познавателно, социално, емоционално и езиково.

Психолог IT компаниите Appletworks и Интерлекта гр.Велико Търново. 
Психологическо консултиране на персонал и Организационно подпомагане на 
мениджмънта в преодоляването на „професионалния стрес“ и открояване последиците 
от бърнаут въздействието.
Подпомагане организационното развитие, в следване етапите на формиране и развитие 
на организационната промяна, изследване груповата динамика и вътрешногруповото 
взаимодействие, насочване на организационната култура, като основен подход в 
управлението.
Психолог -  Преходно жилище с. Церова кория
Дом за настаняване на възрастни хора с умерена до тежка умствена изостаналост 
Проект на Община Велико Търново.

Маркетинг-Продажби в компанията „Овергаз“ -  Газоворазпределително 
дружество „Раховец Газ“ -  Горна Оряховица.
Отдел „Реклама, маркетинг и продажби“ -  Проучване нагласите на битови и обществени 
потребители ползватели и потенциални клиенти в повишаване качеството на предоставените 
услуги.
Участие в екипа разработвал краткосрочни стратегии за разширяване газопреносната мрежа 
до нови потребители на услугата. Разработване и провеждане на анкетни проучвания.

.  2007г.

Вид на дейността или

Социален работник -  Кризисен център за деца с. Балван Община Велико 
Търново.
Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на деца преживели сексуална
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изпълняваната експлоатация и жертви на трафик и насилие.
дейност

• Основни приоритети и 
отговорности

Мултидисциплинарен подход и законова закрила за децата преживели насилие, водене 
индивидуален случай, прилагане на утвърдените програми за рехабилитационен период на 
възстановяване и моделиране на техники за защита.

.  2000 -  2007г. Служител по програма МЛАДЕЖ -  Европейски Съюз, Младежки дом -  
Горна Оряховица.

• Вид на дейността или
изпълняваната

дейност
• Основни приоритети и

отговорности

Разработване, организиране и предоставяне на информационни кампании за мерките и 
участията на младите хора по младежки програми и доброволчески дейности.

Реализиране дейностите по профама МАЖОР -  Младежка активност в живота на общините и 
регионите. В рамките на профамата анкети, социо-фенинги за готовността на младия човек да 
отговори на предизвикателствата отправени пред него -  образование и работа. Формиране на 
младежи политики и изграадане на умения за въздействие върху общността.

.  1998-2005Г.
Педагог, в основни и средни училища от Велико Търново и областта. Лектор по 
Гражданско образование и Обществено възпитание - в рамките на съгласуваните профами в 
часа на класа/курсовия ръководител, цикъл от лекции.

• Вид на дейността или
изпълняваната

дейност
• Основни приоритети и

отговорности

Лекции и дискусионни срещи по профамите на МОН със спецификата на функциониране на 
гражданското общество и изграждане на модели на гражданска активност. Запознаване с 
опасностите които възникват в общества в преход -  секти, наркотици, проституция. 
Преподавателска дейност по систематичен курс „Религиозните общности, проблем на 
обществото“ УКАЗАНИЕ №2/07.1998г. на МОН. “ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НА СЕКТИ И НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ" по смисъла на Закона за закрила на 
детето, Закрила срещу насилие/физическо и психическо. Разпознаване методите на 
вербуване/привличане в деструктивни религиозни култове.

.  1992-1998Г. Педагог -  лектор по учебните програми от предметите История и Философия. 
Преподавател по СИП -  Религия за 1, 2, 3 и 4 класове. СОУ „Георги Измирлиев“ 
гр. Горна Оряховица.

• Вид на дейността или 
изпълняваната 

дейност

Разработване на теми и изнасяне на лекции тематично обединени в цикъл от лектория 
по История на религиите, История на християнското изкуство, запознаване с празнично- 
църковната обредна система от празничния календар на Българската Православна 
Църква.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

.  2019г. Защитена докторска степен по Социална психология, ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ -  Организационна психология на тема „Социалнопсихологически 
детерминанти на организационната трансформация“.

Основни
компетенции Изфаждане и оптимизиране на организационния модел на управление в изследване 

детерминантите на организационната култура локализирани във външната среда и 
вътрешноорганизационната структура -  дизайна на организацията. Изследвани са три 
производствени предприятия(едно, клон на международна компания) и са установени 
зависими променливи в работните взаимоотношения, които позволяват да се оптимизират 
Сфатегическото планиране и развитие на организационната система изфаждането на 
„съвършена организация“.

.  2007г Консултативен психолог -  Специализация придобита във ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“

Основни предмети и придобити 
професионални умения

Психодиагностика, индивидуално и фупово консултиране на клиенти и групи в социален риск. 
Консултиране на деца и семейства, на деца в институции и психологическо консултиране в 
училище. Консултиране в психиафичната практика. Н Л П -  консултиране. Придобити умения в 
Когнитивно-поведенческата и Екзистенциално-хуманистичното направления в консултирането. 
Кариерно консултиране.
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.  2005 -  2007г.

Основни предмети и придобити 
професионални умения

.  1996г.

Допълнителни
компетенции

.  2015г.

Основни предмети и придобити 
професионални умения

.  2011г.

Основни предмети и придобити 
професионални умения

Професионални
компетенции

.  2015г.

.  2012-201 Зг.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

Майчин език

Други езици 

Английски език

J^feuropass

Комуникационни умения 

Организационни / управленски

Автобиография

Магистърска степен по Психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Хорариум от основополагащи дисциплини по Био-психо-социалния модел в развитието на 
личността.

Магистър по Теология, учител по богословие от Православния Богословски Факултет при ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“.

Сертификат по двумодулно обучение .Административен капацитет“ от Изпълнителна агенция 
„Военни клубове и военно-почивно дело“ София.

Успешни методи за въздействие на аудиторията; Подготовка и реализиране на мероприятия.

Офис-МЕНИДЖЪР -  Административно обслужване, управление и организиране на офис 
дейности. Българо-Германски център за професионално Обучение -  Пазарджик. 
„Развитие на човешки ресурс“.

Теория на правото, Трудово-правни и социални отношения, Икономика на предприятието, 
Маркетинг и реклама, Финанси, Счетоводство, Статистика, Делова кореспонденция, 
Бизнес комуникации и фирмена култура, Английски език.

Удостоверение за придобити умения за работа по Скрининг тест при проучване 
развитието на децата от Згодишна възраст -  Министерство на образованието и науката.

Обучения от МОН: Обучителни трудности- диагностика, превенция, съвременни 
терапевтични методи; Приложно-поведенчески анализ при аутизъм; Мониторинг при 
работа с алтернативни системи за комуникация С.К.О.К..ТЕАССН и Монтесори метод.

Български

РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слуш ане Четене
.. Самостоятелно 
Участие е разговор устн0 изл0жение

А2 А2 А2 А2 А2

Ниво: А1/А2: Основно ниво на владеене - В1/В2: Самостоятелно ниво на владеене - С1/С2 Свободно ниво на 
владеене
Обща европейска езикова рамка

Добро владеене на гласа и реториката, двугодишно обучение от музикален педагог по 
класическо пеене и допълнителните умения придобити от изнасяни лекции в аудитории от 
различна възрастова група -  деца и възрастни.

Участия в обществени организации формиращи гражданска активност и стимулиране на 
социален диалог между държавните институции и гражданските организации.
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умения 

• 1993 -  2000Г.

1993-2003Г.

Дигитални компетенции

Други умения 
Артистични и музикални умения 

и компетенции

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Публикации 
Презентации 

Проекти 
Конференции 

Семинари 
Отличия и награди

Я/- f t  /о

Председател на Съюза за защита на семейството и личността град Горна Оряховица и 
национален координатор на обществените комитети и структури за предпазване на младите 
хора от влиянието на религиозни секти и наркотично въздействие.

Участие в публицистични радио и телевизионни предавания в местни, регионални и 
национални печатни и електронни издания: кабелни телевизии „TBS“, ,Дарик радио, 
Радио В. Търново, Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио КАНАЛ КОМ -  Пловдив, 
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.

Компютърни умения с приложните продукти от офис пакета на Microsoft Office, Word, Excel.

УЧАСТИЕ В ПРЕМИЕРА НА “ОРФЕЙ В АДА” ОТ ОФЕНБАХ, КАТО АРТИСТ -  
ХОРИСТ В ДМТ “КОНСТАНТИН КИСИМОВ" -  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО; 
УЧАСТИЯ В МУЗИКАЛНИ И ДЕТСКИ СПЕКТАКЛИ КАТО ХОРИСТ -  ТЕНОР. 
АВСТРИЯ И ГЕРМАНИЯ НА БЕНЕФИС ТОРНЕ.

Участия в семинари и конференции и работни срещи по въпросите изследващи ролята и 
функцията на елементите на Националната сигурност и Концепцията за национална 
стратегия на Европейските страни защитени от деструктивни секти и криминално 
проявени общности. Подпомагане на административните и специализирани звена в 
разкриване на методите на вербуване, като противозаконен акт.

Грамота от Кризисен център за деца с. Балван Община ВеликоДърново.
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ДО Д-р Иван Драгостинов
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС -  
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Мотивационно писмо

Уважаеми господин председател,

С настоящото мотивационно писмо изразявам своето желание да кандидатствам 
по обявлението на процедурата за набиране на съдебни заседатели за Окръжен съд 
град Велико Търново.

Основната ми и най -  силна подбуда от началото на моята професионална кариера 
като психолог е да спечеля доверие и утвърждавам развитие във всяка една личност.

Заеманите до момента позиции в обществения сектор са: Кризисен център за деца 
изтеглени от трафик, сексуална експлоатация с. Балван към Община Велико Търново. 
Преподавател и консултант по Гражданско образование и Обществено възпитание и 
лектор с педагогическите съветници на училищната система в област Велико Търново, 
подпомагащ структурите на училищната и общинската комисии за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. През различен период от 
време в общините Горна Оряховица и Велико Търново, бях привлечен като консултант 
по определени казуси в разработването на тематични планове по превенция и 
управление на кризистни ситуации в подпомагане дейността на служителите от Детска 
педагогическа стая.

Всеки човек в своето развитие, живее в непрекъснато противоречие от сблъсък на 
модели, независимо на каква възраст е, като се нуждае от топлота и разбиране 
/емпатийно да се преживява/ всеки успех или неблагополучие. Но няма причини и 
подбуди, когато човек със своето поведение не се съобразява с установените обществени 
норми, застрашава спокойствието, сигурността или с умисъл, или поради 
непредпазливост уврежда психическото и физическо здраве, не цени достиженията на 
обществените отношения, общност от отговорни и разумни хора, които осъзнават своето 
участие в издигане ролята на правовата държава и благополучието на всеки човек.

От 1993г. работя като доброволец в различни обществени организации за 
подпомагане израстването на младите хора, необременени личности, способни да 
утвърждават правото си на лична позиция.

Предлагам своята кандидатура за съдебен заседател към Окръжен съд град 
Велико Търново и считам, че достойно и съвестно ще упражнявам предоставените от 
закона правомощия, като ще защитя името и извоювания във времето висок 
професионализъм на съдебната система от град Велико Търново. Обективирано и 
подкрепено със средствата от закона ще възприемам всеки частен случай, като 
недопускане нарушаването във функционирането на гражданското общество със 
спазването на установените правила и обществен ред, в приноса и усилията за 
развитието и благополучието на българското общество.

Доктор по Социална психология 
Консултативен психолог:

24.07.2019г. Д-р Иван Драгостинов



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА 
СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНА АРМИЯ

Уважаеми господин Драгостинов,

В отговор на Вашето заявление вх. №  4805/08.07.2019 г., в което 
отправяте искане да Ви бъде извърш ена проверка за установяване на 
принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона 
за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, Ви уведомявам, че:

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия извърш и проверка и 
към настоящ ия момент не откри документи, установяващ и Ваша 
принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия, съгласно разпоредбите на чл. 25 от 
горецитирания закон.

№  КИ-К-19...... ........
София,. .... 2019 г.

ДО: Г-н Иван Драгостинов
ул.

С уважение:
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